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                                                                  ANUNȚ PUBLIC     

      

      În conformitate cu prevederile art.6,art.7 alin(13)din Legea nr. 52/2003,privind trasparența 

decizională în administrația publică locală,republicată în anul 2013,aducem la cunoștință publică 

următorul Anunț: 

   Prin dispoziția primarului nr.178/21.09.2018 ,se convoacă Consiliul Local în ședință ordinară în data 

de 28.09.2018,ora 9 
00  

cu următoarea ordine de de zi: 

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare   din 06.09. 2018. 

2.Proiect de hotărâre ”Privind aprobarea alegerii dlui consilier Pavel Cadar președinte de ședință pe o 

perioadă de trei ședințe ”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

3.Proiect de hotărâre ” Privind aprobarea Organigramei si Statului  de functii din cadrul  aparatului de 

specialitate a primarului/unitatea administrativ teritorială  comuna Cleja,judetul Bacău”-proiect iniţiat de dl 

Iştoc Petru –primar. 

4.Proiect de hotărâre Privind  actualizarea tarifelor pentru transportul în regim de taxi de la nivelul comunei 

Cleja,județul Bacău,prin indexare cu indicele de creștere a prețurilor de consum”-proiect iniţiat de dl Iştoc 

Petru –primar. 

 5.Proiect de hotărâre” Privind rectificarea bugetului local ,comuna Cleja,județul Bacău pe anul 2018,ca 

urmare a referatului compartimentului de resort nr. 6578/21.09.2018-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –

primar. 

 6.Proiect de hotărâre” Pentru aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona 

drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare , a oricăror construcții sau activități comerciale ,căi de 

acces,amenajări sau instalații în orice scop  ”-proiect iniţiat de dl Iştoc Petru –primar. 

 7.Diverse probleme. 

   Cei interesați pot transmite în scris propuneri,sugestii,opinii cu valoare de recomandare privindproiectul 

de act normativ menționat mai sus până la data de 28.09.2018,ora 8 
30, 

la sediul primăriei- Compartiment 

Relații cu publicul ,Registratură,comuna Cleja,județul Bacău.      

 Propunerile ,sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative menționate mai sus vor 

conține obligatoriu data primirii,persoana și datele de contact ale acesteia. 

 

PRIMAR 

IȘTOC PETRU 

 

 

Prezentul anunț a fost publicat la sediul și a fost transmis spre publicare pe site-ul primăriei 

Cleja,județul Bacău astăzi  21.09.2018 
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